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מדורת השבט
חוגגים ל"ג בעומר בבית

את ל"ג בעומר נחגוג השנה באופן הכי סביבתי שיש.
נתכנס למפגש בחיק המשפחה, לא נדליק מדורה ונפחית בכך את זיהום האוויר.

כדי ליהנות מהחג, הכנו לכם חוברת הפעלות עם הצעות לפעילויות
ביתיות מהמסורת ל"ג בעומר.

מכניסים את האוירה,
הטעמים והריחות הביתה
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מדורה בסלון
נצבע דפי נייר בצבעים חום ואפור )אם אין צבעים אפשר לקחת ניירות עיתון(, 
נקמט אותם וניצור בעזרתם מעגל- הם יחליפו את האבנים שסביב המדורה.

נשים פנס דולק במרכז המעגל.
נאסוף בבית פריטים בצבעים- צהובים, כתומים ואדומים, ונפזר סביב ומעל 

הפנס- נחפש כל מיני פריטים אטומים ושקופים.
נכבה את האור בחדר.

אור הפנס יעבור דרך הפריטים שאספנו והנה קיבלנו מדורה
ללא עשן ולכלוך):

נעשה לנו מדורת שבט
ומה עושים במדורת השבט?  כמעט כל מה שעושים סביב המדורה, רק קצת אחרת.

משחק הזרם
עומדים במעגל ומחזיקים ידיים. הראשון לוחץ יד

של זה שעומד לידו וזה לוחץ לבא אחריו וכו'...

אפשר למדוד זמנים אפשר לבלבל כששולחים

לשני הכיוונים.

אפשר להוסיף:

לחיצה אחת = להמשיך באותו כיוון

שתי לחיצות = להחליף כיוון וכד'.
כפות תפוח אדמה

נסמן על הרצפה קו התחלה וקו סיום. הראשון מקבל 

כף מתכת עליה הוא מניח תפוח אדמה ותופס את 

הכף בפיו, המטרה לצעוד הלוך ושוב עם תפוח אדמה 

על הכף. המהיר ביותר הוא המנצח.

הפעלות נוספות לחג ואפילו הנחיות לבניית חץ וקשת 

תמצאו בחוברת המצורפת.

חפש את המטמון
ברחבי הבית

הסתירו פתקים ומשימות לבני 
המשפחה בחדרים השונים בבית. 

כתב סתרים - פענוח צופן
המציאו לכם כתב סתרים והכינו 

צופן לפיו יפוענח את כתב החידה 
שתכתבו.



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

סנדוויץ' בטטה / שף גיל אקרמן
בטטה לוהטת, ממולאת בסלט קצוץ עם יוגורט כבשים וטחינה גולמית.

מנה צבעונית, טעימה ומלאה בוויטמינים, שניתנת להכנה במהירות בכל בית. 
ניתן להכין מנה זו עם מצע של בטטות או תפוחי אדמה )או שניהם(.

 

מתכונים מדליקים לל״ג בעומר
עם קצת עזרה מההורים, נוכל להיות שפים נפלאים

חומרי גלם:

בטטה אחת בינונית – עבור כל סועד.

מלח גס – קילו אחד עבור כל 8 בטטות.

עגבניות חממה – 4 יחידות.

עגבניות שרי צהובות – חופן.

מלפפון – 2 יחידות.

עלי נענע מופרדים – חופן.

בצל ירוק – מעט )לפי הטעם(.

עלי אורגנו / זעתר טריים – מעט.

שמן זית – 5 כפות.

לימון – 1 יחידה.

 יוגורט כבשים  – 1 מכל.

טחינה גולמית מאיכות מעולה –

   שתי כפות.

רוטב בלסמי מצומצם – לבחירתכם.

מלח / פלפל.

תהליך ההכנה:

1.      מחממים את התנור הבייתי על חום 
מקסימאלי במצב גריל עליון.

2.      על תבנית האפייה של התנור, מניחים נייר 
אפייה. עליו שופכים את המלח הגס, ועל המלח 

מניחים את הבטטות, באופן שבו הן "שכובות" 
בתוך המלח.

3.      אופים כ-45 דקות עד להשחמה מוחלטת 
של קליפת הבטטה.

4.      בקערה נפרדת מכינים סלט קצוץ – 
חותכים את העגבנייה והמלפפון לקוביות 

קטנות ככל האפשר. את עלי הנענע והבצל 
הירוק קוצצים, ומערבבים עם הירקות. בוזקים 

מעט שמן זית ומיץ לימון על התערובת, 
מוסיפים מלח ופלפל שחור לפי הטעם, 

מערבבים, ומניחים בצד.

5.      כאשר הבטטות מוכנות, מוציאים אותן 
בזהירות אל צלחת הגשה. עם סכין, עושים 
פתח עמוק לאורכן )כמו שפורסים לחמנייה 

ארוכה של סנדוויץ'(. מורחים כמות נדיבה של 
יוגורט כבשים לאורך הבטטה, מניחים מוסיפים 

שתי כפות של הסלט הקצוץ, מזלפים מעט 
טחינה גולמית ובלסמי מצומצם מעל, ומסיימים 

עם עלי זעתר מופרדים.

6.      אוכלים מיד כשהכל טרי וחם.  בתיאבון.
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קלחי תירס
בים בם בם- אין כמו תירס חם!  הכי טעים, וכל כך פשוט להכנה

חומרי גלם:

8 קלחי תירס

לתיבול:

2 כפות דבש

2 כפות חומץ בלסמי

3 כפות רוטב סויה

3 שיני שום כתושות

3 כפות שמן קנולה

1/4 כוס רוטב צ’ילי מתוק

תהליך ההכנה:

מבשלים קלחי תירס במי ברז עם מלח  .1

30 דקות עד לריכוך ומסננים.  

מערבבים את חומרי התיבול לתערובת אחידה.  .2

מחממים תנור ל-200 מעלות.  .3

מברישים את קלחי התירס המבושלים   .4

בתערובת התיבול.  

צולים כ-10 דקות ומדי פעם מסובבים ומורחים   .5

בתיבול. מגישים חמים.  
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שאלות אמת / שקר

אמת   /   שקר 1- הישוב עומר קרוי על שם ל"ג בעומר היום בו הוא עלה לקרקע-  

אמת   /   שקר 2-  יש ישוב שנקרא בר יוחאי על שמו של רשב"י-  

אמת   /   שקר 3- קבר רשב"י נמצא בהר מירון-  

אמת   /   שקר 4- גובהו של הר מירון הו 1334 מטר, והוא ההר השלישי בגובהו בארץ- 

אמת   /   שקר 5- הפלמ"ח הוקם בל"ג בעומר בשנת תש"א - 15 במאי - 

אמת   /   שקר 6- צה"ל קבע את ל"ג בעומר, כיום הצדעה לחיילי המילואים-  

אמת   /   שקר 7- ביום י"ח באייר, ה' נתגלה למשה בסנה, וזו הסיבה להדלקת המדורות- 

1- ש

2-א

3-א

4- ש

5- א

6- א

7- ש

גימטריה לל״ג בעומר

מצא את המילים שרשומות בגימטריה:

5      200     6       4     4040    10   400   200   100

200    40      6     70      2       3       30

200    40      6     70      2       3       30

50     6     200    10     40   200       5
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ל"ג בעומר הוא חג ה"חץ וקשת" ואין ילד שלא שמח על ההזדמנות להכין חץ וקשת, בייחוד אם מכינים גם אשפת 
חיצים לאחסון החיצים.

בוחרים ענפים יציבים, לא כאלה שמתכופפים בקלות, ובאותו אורך פחות או יותר.

ל״ג בעומר אלטרנטיבי
הכנת חץ וקשת

לאשפת החיצים:
בקבוק פלסטיק ריק )קנקל(

מחורר

חבל

מדבקות, טושים, צבעים

נייר דבק

מספריים גדולים

לחיצים:
ענפים יציבים- שלא מתכופפים בקלות, 

באותו אורך בערך

לקשת:
ענף ארוך וגמיש

גומי רחב - כמו גומי של תחתונים

אז מה עושים?
אשפת החיצים:

חותכים את הקנקל בעזרת מספריים חדים, בגובה 3/2.

עוטפים את החלק התחתון שגזרנו בנייר דבק כדי שלא נפצע 
אם הגזירה לא היתה חלקה.

בעזרת מחורר יוצרים שני חורים זה מול זה, ומשחילים 
דרכם חבל. אורך החבל צריך להספיק כל שכאשר נלבש את 

אשפת החיצים באלכסון היא תגיע למותנים.

אפשר לקשט את אשפת החיצים במדבקות, צבעים וכו'.

החיצים:

מוודאים שהענפים חלקים לגמרי, אם צריך מורידים שאריות 
עלים, או זרדים קטנים מהענף.

מקשטים ומדביקים מדבקות על החיצים, או בעזרת נייר דבק. 
אפשר להצמיד לחלק האחורי של החץ נוצה צבעונית.

הקשת:

לוקחים ענף ארוך וגמיש, מחליקים אותו ומפנים אותו 
משאריות כגון עלים וזרדים.

מכופפים את הענף ככל הניתן מבלי שיישבר.

קושרים גומי לקצה אחד, מותחים וקושרים לקצה השני-

והרי לכם קשת משובחת.
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חידות הוא והיא:
חידות נחמדות שהמשמעות שלהן יוצרת משחק מילים של זכר ונקבה

לדוגמה: הוא אחד מכלי המטבח )סיר(, היא כלי שייט )סירה(

היא תכלית הוא גשם       

היא נתנה בהר סיני הוא יונה   

היא תרומה הוא כוכב   

היא סמל החג הוא תא   

היא גברת הוא נור   

היא אש הוא חותך       

היא בין פסח לשבועות הוא אבן יקרה       
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 ✿  בר כוכבא ✿  חץ וקשת ✿  ספירת העומר ✿  מדורה ✿  אש

✿  נס ✿  מרד ✿  אש ✿  הילולה ✿  מירון ✿ תפוח אדמה

✿  שמעון בר יוחאי ✿  לג בעומר ✿   יח באייר

 ✿  רומאים ✿  קרשים ✿  זרדים ✿  גיצים

תפזורת לג בעומר
חפשו את כל סימני החג המתחבאים בתפזורת

דזרדימנגנגהעיטי

קזשלגבעומרונדשח

גאיתחקרבחקלפאמו

קהבטוסיבציפיתער

רלוקצאבכוכרבפוי

שולרגשעוקהסרוני

יליחלביטששהגחבא

מירונחליתוריארב

רהתינתורתלוגדיח

הענחקחותועדרמוי

שוספירתהעומרהחק

עמטפרטזחקלאוטאק

הרחגיצימיאמוריט
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חידון משפחה

זה הזמן לגלות מהן ההגדרות לקרובי המשפחה הרחוקים...

ב 
 -

 5
ג, 

 -
 4

א, 
 -

 3
ב, 

 -
 2

ג, 
 -

 1
ת: 

בו
שו

ת

חידה 1:
מי היא אמא של סבתא שלי?

אחיינית שלי א. 
דודה שלי ב. 

סבתא רבתא שלי ג. 

חידה 2:
מי הוא הבן של אח שלך?

בן דוד שלך א. 
אחיין שלך ב. 

נין שלך ג. 

חידה 4:
אמא שלי אחות של אבא שלך.

מה זה אומר עלינו?
אנחנו גיסים א. 

אנחנו אחיינים ב. 
אנחנו בני דודים ג. 

חידה 3:
אני רואה את גיסתי כל יום שישי.

מה זה אומר?
אח שלי נשוי א. 

יש לאח שלי בת ב. 
יש לסבתא שלי אחות ג. 

חידה 5:
אני הנכד של סבא שלי.
מה אני עבור אמא שלו?

גיס א. 
נין ב. 

אחיין ג. 
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שעון שמש
שעוני שמש נבנו לפני אלפי שנים בתרבויות קדומות ושימשו

 את בני האדם כדי לדעת מה השעה.
ישנם סוגים רבים של שעוני שמש,

המבוססים על שיטות שונות, אך בכולם
השעה נקבעת על פי הצל שמטילה

השמש על גבי השעון.

הכנת שעון שמש: 
גזרו את השרטוט לפי הקווים המסומנים לחיתוך. )השרטוט מופיע בדף הבא(  . 1

קיבלתם שני חלקים - משטח השעון והמוט שמטיל את הצל -  . 2

הנקרא גנומון.  

במשטח השעון גוזרים לאורך הקו של השעה 12 עד לסימון העצירה.  . 3

את הגנומון מקפלים לפי הקו המקווקו המרכזי ולאחר מכן גוזרים לפי  . 4

הסימון. )השטח האפור מיותר(.  

לאחר מכן מקפלים כלפי מעלה את שני הקווים המקווקווים האלכסוניים.  

צובעים ומקשטים את המשטח ואת הגנומון.  . 5

6 . מכניסים את הגנומון המקופל לחריץ שיצרתם במשטח על הקו של השעה- 12.

7 . הופכים לצד השני ומצמידים את הגנומון אל המשטח מלמטה בעזרת

נייר דבק.  

8 . מומלץ להדביק את שעון השמש למשטח קרטון כדי לייצב אותו.

עכשיו שעון השמש שלכם מוכן. כדי להשתמש בו יש למצוא את כיוון הצפון

בעזרת מצפן, ואז להניח את השעון כך שהשעה 12 פונה לכיוון צפון. 
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שעון
שמש
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מבוך האש
עזרו לשיפוד המרשמלו

להכנס ולצאת מהמדורה לפני שיישרף
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מי אני?

ילד

חתול

יונה

סוס

כלב

שועל

גזרו את טביעות הרגליים המופיעות למטה
והדביקו אותן על הקוביה המתאימה.

רמז: אפשר לצאת החוצה לגינה ולחפש טביעות דומות- את חלקן תוכלו למצוא בקרבת הבית
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ביצים מקושטות

בימי ספירת העומר, שהם ימי אבל, נהגו בחלק מעדות אשכנז לאכול ביצים- מנהג המבטא אבלות.

ל"ג בעומר הוא יום של שמחה גדולה, וכדי להבדילו מימי האבל, נהגו לצבוע ולקשט את קליפות 

הביצים לפני האכילה בצבעים טבעיים המופקים מסלק, פפריקה, קליפות בצל, דובדבנים, כרוב 

אדום ועוד.

במהלך השנים נשאר מנהג קישוט הביצים לכבוד ל"ג בעומר.

איך מכינים?

מבשלים ביצים בסיר עם מיים, במשך 10 דקות )אפשר להעזר בהורים(

אחרי שהביצים התקשו, מקררים אותן היטב ומייבשים את הקליפה.

כשהקליפה יבשה, אפשר לצייר על הביצים עם טושים וצבעי גואש )שימו לב לבדוק שכתוב עליהם 

שאינם רעילים(

אחרי שקישטנו את הביצים, אפשר להגיש אותן לשולחן ולהנות מביצים קשות טריות ויפות):

הצעות לקישוט: 



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

צבעו להנאתכם



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

סודוקו ״מדורה״
גזרו את 8 הקוביות בחלק התחתון של הדף והדביקו במשבצות הריקות

כך שתפתרו נכון את הסודוקו ותכניסו למדורה את כל הפריטים



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

צובעים ונהנים



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

מרתון סודוקו



תל אביב-יפו הירוקה הרשות לאיכות סביבה וקיימות

צ׳יזבט לשעת לילה
מקורו של המונח 'צ’יזבט' במילה הערבית צ'יזב, שפירושה כזב.

הצ’יזבט הוא סיפור שכולו, רובו, או חלקו שקר, הגזמה או מתיחה

ו/או שלושתם יחד ו/או אף לא אחד מהם. צ’יזבט הוא סיפור שכולם

יודעים שהמדובר בסיפור המצוץ מן האצבע ובכל זאת נהנים

לשמוע אותו שוב ושוב.

נהוג לספר בערב ל״ג בעומר צ׳זבט )לעיתים מאוד מפחיד(

כדי להשאר ערים עד מאוחר

צ׳יזבט עם מוסר השכל.... 
היה היה איש צעיר ובטלן, שחיפש אחר דרכים קלות להשגת אוכל ללא מאמץ. יום אחד, בזמן חיפושיו אחר מזון, ראה הבטלן עצים עם פירות 

עסיסיים ומפתים בתוך שטחו של מטע. הוא הסתכל סביב כדי לוודא שאיש לא שומר על העצים, ואז החליט לחטוף במהרה כמה שיותר 

מפירותיהם.

ברגע שהחל הבטלן לטפס על אחד העצים, הבחין בו הבעלים של המטע, שהיה קשיש וחלש, והחל להתקדם לעברו בלאות עם קלשון בידו 

כדי לסלק אותו. הבטלן הבחין באיש הקשיש ובקלשון החד שבידיו, לכן הוא קפץ מיד לאדמה ורץ להתחבא ביער הסמוך למקום.

כעבור כמה זמן שבו הלך ביער עם בטן ריקה, ראה הבטלן שועל שגרר את עצמו על שתי רגליו הקדמיות. רגליו האחוריות של השועל היו 

שבורות, והבטלן שאל את עצמו "איך השועל הזה יכול להמשיך לחיות כך? הרי הוא צריך לצוד מזון כדי להישאר בחיים, ובנוסף, הוא לא יכול 

לברוח מפני טורפים אחרים!"

לפתע הגיח זאב ענק מבין העצים עם חתיכת בשר בפיו. כל חיות היער ברחו מפניו, ארנבים, סנאים ושאר יצורים קטנטנים, אך השועל לא 

יכול היה לברוח. הבטלן שקשק מפחד בעצמו והחל מיד לטפס על העץ הקרוב ביותר. כשהגיע לענף שעליו יכול היה לשבת, ראה שהשועל 

אפילו לא מנסה לברוח, אלא ההפך – הוא גרר את עצמו לכיוון הזאב!

מה שקרה אז הדהים את הבטלן – הזאב השאיר את חתיכת הבשר לפני השועל והלך לו. השועל החל לאכול בהנאה את חתיכת הבשר, 

ובאותו הרגע הבטלן הבין דבר שהפיח בו תקווה; "זהו סימן משמים!" הוא חשב, והרגיש שיד אלוהים התערבה במקרה. אם דבר שכזה קרה 

אז הרי שלאל יש תוכנית עבור כל יצור חי, כך שחייבת להיות תוכנית אלוהית גם עבורו, ובקרוב מאוד יקרה לו נס דומה. 

הבטלן ירד מן העץ, התיישב לצד שביל שעבר בתוך היער וחיכה, כמו השועל המסכן, שמישהו יבוא ויאכיל אותו. הזמן עבר, והבטלן המשיך 

להסתכל ימינה ושמאלה להמשך השביל, מבלי לאבד תקווה. הוא ישב שם יומיים שלמים מבלי לאכול, עד שלבסוף החליט שהאל אינו רחום 

כמו שחשב, אלא אכזרי משום ששכח ממנו לגמרי. עם בטן ריקה התחיל הבטלן ללכת לאורך השביל ללא מטרה וללא תקווה.

כעבור מספר שעות פגש הבטלן איש זקן שנסע בכרכרה וביקש ממנו עזרה. האיש הזקן היה אדיב מאוד, וחלק איתו מזון ומים. הבטלן הודה 

לו ובזמן שאכלו יחדיו, הוא סיפר לו על המקרה שראה ביער. כשסיים את הסיפור, שאל הבטלן את האיש הזקן: "איך יכול להיות שאלוהים 

מראה רחמים לשועל מסכן, אבל גורם לי לגווע ברעב במשך ימים שלמים באכזריות שאין כמותה?"

האיש הזקן חייך ואמר: "צדקת בכך שהאל הוא רחום, ושיש לו תוכנית עבור כולם. גם עבורך יש לאל תוכנית, אך לא הבנת נכון את הסימן 

שהוא שלח לך." 

"למה אתה מתכוון?" שאל הבטלן את האיש הזקן, אשר השיב לו: "אלוהים לא רצה שתהיה כמו השועל. הוא רצה שתהיה כמו הזאב! לכל 

אחד מאיתנו יש כוח מסוים, והוא מספק לנו שלל רמזים כדי שנדע כיצד להשתמש בו. אסור לנו לראות את עצמנו באור שלילי, אלא תמיד 

באור חיובי. אתה אינך שועל שאיבד את רגליו, אלא אדם שיש כוח במותניו, ולכן עליך לראות את עצמך כאדם חזק שביכולתו לעזור לאחרים, 

כולל לעצמך. אל תעשה את הבחירה הקלה בחיים – עשה את הבחירה הנכונה."

לפתע הבין הבטלן שהאדם הזקן שאיתו דיבר וחלק מזון הוא אותו קשיש שהוא ברח ממנו יומיים לפני. בתחילה הרגיש רע, אך מיד ידע מה 

עליו לעשות; הוא התנצל והבין שאין ביכולתו של הקשיש לטפס על העצים שבחווה שלו עצמו על מנת לקטוף את פירותיהם, לכן הציע לו את 

שירותיו, בתמורה לאפשרות לאכול מפירות העצים. מאותו רגע ואילך, עזר הבטלן לחוואי הקשיש ונהנה מבטן מלאה מדי יום ביומו – הוא גילה 

כיצד ביכולתו לעזור לאחרים, וגם לעצמו.


